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Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 38 розташований

за  адресою:  Бульвар  Героїв  Крут  3,  знаходиться  в  комунальній  власності

Чернівецької  міської  ради.  Станом  на  01.09.2021 р.  ДНЗ  має  типове

приміщення, розраховане на 236 дітей. В ДНЗ працює 13 груп: 

 3 групи дітей переддошкільного віку;

 10 груп дітей передшкільного віку з них 1 – логопедична, 1 група

мобільна, 5 груп- інклюзивних.

 Всі 13 груп укомплектовані згідно програмових  та санітарно-гігієнічних

вимог.  ДНЗ  має  кабінет  директора,   музичну  та  спортивну  залу,  кабінет

практичного  психолога,  вчителя  логопеда,  вихователя-методиста,  кабінет

медичних сестер, ізолятор, 13 ігрових майданчиків, спортивний майданчик.

№ Відомості Показники

1. Мова навчання українська

2. Кількість груп усього 13

 переддошкільні 3

передшкільні 10

3. Режим роботи груп:

Мобільна група 12 годин 1

10.5 годин 12

4. Кількість вихованців списочний склад 236

5. Кількість працівників усього 61

педагогічний персонал 29

спеціалістів 6

обслуговуючий персонал 32

6. Кількість вакцинованих:

- педагогів 100 %



- працівників 93,55 %

Аналіз кадрового забезпечення

 Відбулися  зміни у комплектації кадрів у дошкільному закладі. На посаду

вихователів  прийняті  Ротарюк В.В., Богданюк М.-В., Данко Т.Г., Радчук Т.М. 

посада кількість

всього 29

директор 1

вихователь-методист 1

вихователів 29

музичний керівник 2

інструктор з фізичної культури 1

вчитель - логопед 2

практичний       психолог 1

керівник гуртка англійської

мови

1

    Стимулюванню  цілеспрямованого  безперервного  підвищення  рівня

професійної  компетентності  педагогічних  працівників,  росту  їх  професійної

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету,

забезпечення  ефективності  навчально-виховного  процесу  сприяє  атестація,

згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. 

У 2020/2021  навчальному році було атестовано 2 педагога.

За результатами атестації: 

- Девяткіна  Н.Б.  –  інструктор  з  фізичної  культури,  підтвердження

кваліфікаційної категорії «спеціаліст»;

- Боднар  Л.М.  –  вихователь,  присвоєння  кваліфікаційної  категорії

«спеціаліст» та встановлення 11 тарифного розряду.



В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом

відвідування занять,   інших видів  діяльності  з  дітьми,  аналізу результатів

роботи з батьками вихованців. 

Основним напрямком  удосконалення  рівня  професійної  компетентності

педагогів  ДНЗ  №38  комбінованого  типу  є  професійне  самовдосконалення

шляхом  цілеспрямованої  самоосвітньої  діяльності.  Педагогічні  працівники

забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому

числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Підвищення кваліфікації педагогів закладу відбувається за такими формами:

 курси ЧІППО – 98% педагогів;
 методичні семінари - 76%, тренінги, майстер-класи – 65%, вебінари – 

84%, онлайн-курси на освітніх платформах - 68%, конференції – 16%;

Протягом 2020/2021  навчального  року  проводилась робота з  молодими

вихователями.  У  закладі  працюють  3 молодих педагога.  За  кожним  з  них

закріплено  досвідченого  педагога-наставника.  На  базі  ДНЗ функціонувала

Школа  молодого  педагога  (керівник  Ціта  О.В., вихователь-методист).

Працюючи з молодими спеціалістами, протягом навчального року вихователь-

методист  надавала  консультації,  допомогала  у  складанні  індивідуальних  та

переспективних  планів  роботи.  Цікавим  та  результативним видався  семінар-

практикум для  молодих спеціалістів  та  їх  наставників  "Педагог  професія  чи

покликання",  під  час  якого  вихователі  поділилися  сучасними  інноваціями  в

освітньо-виховному  процесі. Сьогодні  для  педагога,  особливо  молодого,

важливо не лише осмислити та засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її

практичного застосування для прийняття правильних рішень.  Тому найбільш

ефективними були заняття, де ставилася проблема, виникали конкретні ситуації,

які треба було розв'язати (проблемна лекція, ігрове моделювання).  Результати

анкетування  молодих  педагогів  свідчать  про  результативність  занять,

актуальність  тематики  переглянутих  практичних  заходів.  Чітка,  послідовна  і

водночас  гнучка  система  роботи  з  молодим  педагогом  дала  змогу  успішно

розв’язувати  завдання  підвищення  якості  педагогічного  процесу,  сприяла

зростанню  фахової  майстерності  та  успішній  адаптації  молодих  педагогів  у



колективі ДНЗ.

Основними  завданнями,  які  стояли  перед  колективом  дошкільного

навчального закладу були:

1. Створення сприятливих умов для охорони життя і здоров’я вихованців.

2.  Сприяти  досягненню  стійкої  мотивації  педагогів  на  зростання

професійної   майстерності,  щодо  впровадження  програми  для  старшого

дошкільного віку «Впевнений старт».

3.  Оновити  форми  і  методи  роботи  з  дітьми  з  трудового  виховання.

Формувати у дошкільників трудові навички, працьовитість,  творче ставлення

до праці.

4.  Створити  умови  гендерного  виховання  в  ДНЗ  та  забезпечити

індивідуальний  підхід  до  виявлення  в  ДНЗ  гендерної  поведінки  дітей

дошкільного віку за допомогою різноманітних методів та прийомів. 

          Освітньо-виховний процес  здійснювався  за  оновленою програмою

розвитку дитини від 2 до 7 років «Дитина».

На виконання завдань річного плану були проведені 4 педагогічні ради:

 «Підсумки роботи під час літньо-оздоровчої кампанії. Підготовка до

нового навчального року».

 «Трудове  виховання  в  дошкільному  віці  як  основа  формування

особистості».

 «Гендерне виховання дітей дошкільного віку».

 «Підведення підсумків та основні  напрямки роботи на  наступний

навчальний рік».

З метою взаємного збагачення  педагогічними знахідками, підвищення свого

фахового  рівня,  підтримання  в  педагогічному  колективі  духу  творчості,

прагнення до пошуку новітніх технологій  у період з вересня 2020р. по серпень

2021 р. проведено:

 Семінар-практикум «місток порозуміння між батьками та ДНЗ».

 Консультації  «Підвищення  рівня  педагогічної  культури  батьків  щодо

формування здорового  способу життя  дітей дошкільного віку»,  «Гра –

джерело  розвитку  дошкільників»,  «Особливості  гендерного  виховання



дітей дошкільного віку», «Організація трудового виховання в сім’ї» тощо.

 Педагогічний аукціон «Ігрова Скарбничка».

 Майстер – клас «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого

навчання».

 Інтерактивний  семінар  «Трудове  виховання  дітей  дошкільного  віку  як

педагогічна проблема сучасності. Кінетичний пісок».

 Тренінг «Профілактика стресів у педагогів».

 Тематичні  тижні:  екологічний  тиждень  «Чарівна  матінка  природа»,

тиждень  права  «Права  маленької  дитини»,  тиждень  дитячої  книжки,

тиждень  «Добро  починається  з  тебе,  тиждень  «Світ  очима  дитини»,

тиждень державності «Пам’ятаємо хто ми».

  Відповідно до річного плану ДНЗ були проведені у всіх вікових групах

такі свята:

 «Осіння казка для малят»

 «Святий Миколай в гостях у дітей»

 Новорічні свята

 Свята для матусь

 «Великодня казочка»

 «Українському роду нема переводу»

Протягом року в закладі проведені конкурси з такою результативністю: 

Презентація батьківських куточків, фестиваль «Різдвяні передзвони».

Проведені виставки робіт : «Місто моєї любові», «Осінній вернісаж»,

«Новий  рік  чарує  всіх,  розсипає  щедрий  сміх»,   «Великдень  своїми

руками», конкурс дитячих малюнків на асфальті.

     На початку навчального року вихователі разом з батьками провели

роботу  над  створенням  відповідного  розвивального  середовища  в  кожній

віковій групі,  подбали про те, щоб воно було  зручним, відповідало віку дітей,

сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало умови для

набуття  навичок  практичного  життя,  надавало  малюкам  свободу  вибору,

забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім

світом,  налаштовувало  на  позитивні  емоції,  розвивало  здібності  дошкільнят,



відповідно до їх нахилів та уподобань. 

       Педагоги всіх вікових груп значно поповнили кількість іграшок,

розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та

методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента

дошкільної освіти. 

Протягом  року  в  методичному  кабінеті   продовжувалася  робота  з

накопичення  інформаційних  науково-методичних  матеріалів,  в  яких

висвітлюється питання впровадження програм «Дитина» та програми для дітей

старшого дошкільного віку «Впевнений старт», розробці тематичних циклів та

їх наочно – дидактичному забезпеченню.  

Впроваджуючи  інноваційні  технології  в  практику  роботи  з  дітьми

педагоги проводять різного типу заняття, аналізують їх результативність.  

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в

дошкільному  закладі  сприятливі  умови  для  ефективної  освітньо-виховної

роботи.    Результативність реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під

час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами,

під  час тематичних та комплексних перевірок. 

Справжнім викликом часу для педагогічного колективу стала організація

навчання в зв'язку з карантином на COVID-19. Нові вимоги до майбутніх учнів

Нової  Української  Школи і  спонукають  наш педагогічний  колектив  змінити

традиційні форми роботи з батьками на більш сучасний формат спілкування. І

просвітницьку  роботу  з  батьками  вихованців педколектив здійснює на  основі

включення сім’ї в освітній простір з використанням нових технічних засобів.

Бажаємо всім батькам відноситись з розумінням та намагатися дотримуватися

рекомендацій, щоб створити малюкам приємні хвилини для пізнання  довкілля.

  З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та

планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у

закладі  проводився  моніторинг.  Досягнення  дітей  оцінювалися  відповідно

освітніх ліній програми: мовлення дитини, дитина в соціумі, гра дитини, дитина

у природному довкіллі,  дитина в сенсорно-пізнавальному просторі,  дитина у

світі культури.



Освітньо-виховна робота з дітьми 6-го року життя будувалася на основі

особистісно-орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток

та  саморозвиток  дитини  з  урахуванням  її  індивідуальних  особливостей,

здібностей, нахилів, інтересів.

Як  результат,  діти-випускники  мають  добрі  потенційні  можливості  в

галузі  розвитку  пізнавальних  процесів,  сформовані  навички  навчальної

діяльності.  Більшість  вихованців  мають  достатній  рівень  саморегуляції  і

самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати

себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків. 

Значна  увага  приділялася формуванню  мовленнєвої  компетентності

старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного

порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід

констатувати,  що  діти  зазнають  труднощів  при  вживанні  синонімів,  слів-

порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей

та з власного досвіду.

Узагальнені  результати  психолого-педагогічного  обстеження  та  рівень

засвоєння  вихованцями  знань,  розвиток  їх  умінь  і  навичок  відповідно

програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного

життя.

З метою оптимізації  взаємодії  педагогів  з  батьками доброю традицією

нашого садочка є залучення батьків до проведення виставок та благодійних

ярмарків. Батьки разом із дітьми виготовляли поробки до виставок. 

  Цікавою та насиченою є співпраця між ДНЗ та школою І ступеня №22.

Для забезпечення наступності в роботі ДНЗ та ЗОШ №22 завуч школи Антоняк

М.І.  та  вихователь-методист  розробили  план  спільної  роботи.  Відповідно  до

нього  на  початку  навчального  року  вихователі  старших  відвідують  своїх

вихованців  на  уроках,  де  мають  можливість  побачити,  як  першокласники

адаптуються  до  шкільного  життя.  В  процесі  співпраці  ми  показуємо  рівень

засвоєння  знань  дітей,  їхню  готовність  до  майбутнього  шкільного  життя,

обговорюємо труднощі, які виникають у першокласників в період адаптації до

школи та намагаємось знайти оптимальні шляхи для їх подолання.



 Медико-профілактична  робота  здійснювалась  відповідно  до

затвердженого  плану.  В  дошкільному  закладі  виконувались  всі  заходи

лікувально-профілактичного  характеру:  профілактичні  щеплення,

антропометрія,  визначення  гостроти  зору,  перевірка  постави,  огляд  на

педикульоз.  Особлива  увага  приділялась  організації  гігієнічного  навчання

працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької  діяльності  серед

батьків,  що  дало  можливість  значно  підвищити  рівень  обізнаності  серед

вищезазначених категорій осіб. 

Протягом  року  саме  турбота  про  здоров'я  наших  вихованців була  і

лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому

передусім  перед  вихователями  поставлено  завдання  вибору  найбільш

оптимальних  засобів  виховання  і  навчання  дітей   з  метою  покращення  їх

фізичного розвитку та стану здоров'я. 

  В  закладі  працюють  кваліфіковані  медичні  сестри,  які  здійснюють

постійний  моніторинг  стану  здоров’я  дітей,  захворюваності,  організації

раціонального  харчування,  контроль  за  виконанням  оздоровчих  заходів,

призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. 

Потребує особливої уваги робота з батьками з метою зниження проценту

безпричинного  невідвідування дітьми  ДНЗ, а педагогічний колектив вважає

необхідним  розпочати  поглиблене  вивчення  інноваційних  технологій  щодо

формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

Стабільно  протягом  року  велась  робота  з  фізичного  виховання.

Поновлюється і закуповується дрібний спортивний інвентар. Робота з фізичного

виховання проводиться в системі, практикуються всі можливі форми роботи з

дітьми.   Нове  спортивне  обладнання  допомагає  більш  урізноманітнювати

основні  рухи  дітей.  Старшими  медсестрами  ведеться  контроль  за  фізичним

навантаженням дітей на заняттях. 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та

антропометричними  вимірюваннями,  наявний   листок  здоров’я  вихованців,

згідно з яким  проводиться маркування меблів,  здійснюється індивідуальний

підхід  під  час  фізкультурно-оздоровчої  роботи.  Педагогами  враховуються



показники  обстеження  дітей,  групи  здоров’я  під  час  проведення  занять  з

фізичної культури, організації  рухового режиму продовж дня, загартовуючих

заходів, підбору дот різного виду рухової діяльності.    

Територія  закладу має  естетичний вигляд,  достатньо озеленена. Батьки

беруть участь  у  благоустрої  квітників  на  території  ДНЗ.  На  13  ігрових  та

спортивному  майданчиках  обладнання  підтримується  у  задовільному,

безпечному  стані.  Прибирання  майданчиків  і  всієї  території  дошкільного

закладу здійснюється щоденно.

        Під керівництвом директора О.А. Шови завдяки тісній співпраці з

батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння

Управління освіти Чернівецької  міської  ради було зміцнено матеріальну базу

закладу.  Відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  охорону  праці»

адміністрація  закладу  спільно  з  профспілковим  комітетом  працюють  над

впровадженням державної  політики в галузі  охорони праці,  яка базується на

принципі  пріоритету  життя  і  здоров'я  працівників  та  дітей  відповідно  до

створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки,

протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За

наслідками контролю видаються  довідки  та  відповідні  накази.  Таким чином,

контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у

дошкільному закладі носить комплексний характер.

Враховуючи результати роботи за минулий навчальний рік та з  метою

оптимізації шляхів забезпечення гармонійного розвитку особистості, колектив

ДНЗ визначає основні завдання на 2021/2022  н.р.:

1. Забезпечити дієвий науково-методичний та психолого-педагогічний супровід
освітнього процесу.

2.  Оновити форми і  методи роботи з  батьками вихованців для забезпечення
повноцінного розвитку дитини.

3.  Сприяти  розширенню  знань  педагогів  з  урахуванням  сучасних  вимог  і
соціальних  змін  щодо  формування  основ  фізичного  виховання  і  здорового
способу життя.
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